
 13

Vlucht Spreeuwen 
Foto: BBC 

Internationale (Europese) vogeltrekdag zaterdag  
3 oktober 

 
Ruurd Eisenga 
 
Net als andere jaren organiseert vogelbescherming 
Nederland, samen met internationale partners, 
weer een internationale vogeltrekdag. Op deze dag 
worden op tientallen plaatsen in tientallen landen 
vogels geteld. De Vogelbescherming verzamelt de 
gegevens. Onze vereniging neemt hier al een aantal 
jaren aan deel; ook dit jaar wordt er vanaf de 
‘Driehoek’ weer geteld. 

Born to travel 
Het doel van de trekteldag is tweeledig. Aan de ene 
kant komt er informatie binnen over de 
trekbewegingen boven heel Nederland op een 
gezette tijd. Aan de andere kant (en dit is wellicht 
nog veel belangrijker) levert dit spektakel veel 
aandacht en publiciteit op.  
Om deze laatste reden wordt er steevast een thema 
aan de vogeltrekdag gekoppeld. Dit jaar is het 
thema: ‘Born to travel.’  
 

Twee keer per jaar 
Het lijkt zo vanzelfsprekend, zo is de Gierzwaluw 
weer boven het dorp en de Grutto weer in de 
polder. En zo zijn ze weer weg. De tocht die deze 
vogels twee keer per jaar afleggen spreekt tot de 
verbeelding. Die vrijheid van bewegen, gaan 
waarheen je maar wilt, wie wil dat nou niet…. 
Toch zijn deze reizen niet zonder gevaar, en de 
bedreigingen zijn de laatste jaren alleen maar 
toegenomen. 

Bedreigingen 
Onderzoek laat zien dat van de 119 vogelsoorten 
die vanuit Europa naar Midden- en zuidelijk Afrika 
trekken, 40% de afgelopen dertig jaar sterk in 
aantal is achteruit gegaan. De oorzaken hiervoor 
zijn legio. In Europa is dit het verlies aan een 
geschikte leefomgeving door intensieve landbouw 
of door vervuiling en gebruik van pesticiden.  
Onderweg moeten menselijke obstakels zoals 
windmolenparken omzeild worden. In Zuid-
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Europa speelt ook de jacht een negatieve rol. 
Daarnaast zijn veel trekvogels tijdens hun tocht 
afhankelijk van Wetlands, natte gebieden met veel 
voedsel waar ze kunnen ‘bijtanken’. Deze 
gebieden langs de trekroutes staan onder druk. Er 
wordt landbouw of woningbouw gepland, of naar 
gas geboord zoals in onze Waddenzee. Door de 
klimaatverandering en te intensieve veeteelt in 
Afrika, rukt de woestijn daar op. Voor trekvogels 
wordt deze enorme dorre zandvlakte een steeds 
groter obstakel. Velen halen de oversteek niet. De 
gebieden net ten zuiden van de Sahara, de Sahel, 
zijn voor veel Europese trekvogels hun eind-
bestemming, het gebied waar ze overwinteren.  
 

 
 
 
 
 

 
In deze gebieden neemt het voedselaanbod door 
verdroging, intensivering van landbouw en veeteelt 
en het kappen van tropische bossen, sterk af. Er is 
vaak net voldoende voedsel om in leven te blijven. 
Voor het opbouwen van reserves, om in het 
voorjaar weer terug te vliegen naar Europa, niet. 
 

Internationale samenwerking 
Vogelbescherming wil hier aandacht voor. 
Vogeltrek maakt natuurbescherming een 
internationale zaak. Trekvogels laten zich niet 
tegenhouden door landsgrenzen; samenwerking is 

dus cruciaal.  
Internationaal zijn er met gerichte 
campagnes al wat successen geboekt. 
Met aansprekende vogelsoorten zoal 
Lepelaar, Kraanvogel en Ooievaar gaat 
het al een tijdje een stuk beter dan 
voorheen. Met de huidige campagne, die 
vier jaar gaat duren, wil de 
vogelbescherming, door middel van 
onderzoek en publiciteit, aandacht voor 
de trekvogels, zodat hun voortbestaan 
wordt gewaarborgd.  

Ook meetellen op 3 oktober? 
De Vereniging voor Natuur en 
Vogelbescherming Noordwijk werkt 
graag mee om aandacht te vragen voor 
trekvogels. In voorgaande jaren was het 
al een groot succes, daarom willen we 
dit jaar wederom meedoen. De vogeltrek 
wordt gevolgd op zaterdag 3 oktober 
vanaf de driehoek, strandafgang 22, in 
de Noordduinen. (Bij de bosweg de 
Noordduinen in, volg het fietspad 
gedurende een kilometer, ter hoogte van 
afgang 22 staan we op de uitkijkheuvel). 
Bij gunstige (oosten) wind zijn boven 
‘onze’ duinen vele honderden vogels te 
zien.  
 
Voor meer informatie zie het groene vel 
en houd de plaatselijke pers in de gaten. 
 

Interessante websites: 
 

www.vogelbescherming.nl 
 

www.borntotravelcampaign.com 
 
 
 

Belangrijkste trekroutes van Europese trekvogels 
(bron: www.borntotravelcampaign.com) 




